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ATA DA 179ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ENGENHARIA AMBIENTAL 2 

Ao décimo quarto dia de março de dois mil e dezoito, às 09 horas, na Sala 53 do prédio do 3 

ProAmb/Sustentabilidade, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia 4 

Ambiental, em reunião convocada pela Presidente, Profa. Aparecida Barbosa Mageste, com a 5 

finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem do dia. Além da Presidente, 6 

compareceram à reunião os seguintes membros: o Prof. José Francisco do Prado Filho, a Profa 7 

Gilmare Antônia da Silva, o Prof. Versiane Albis Leão e a representante discente Ludmila Ladeira 8 

Alves de Brito. Ordem do dia: (1) Análise e deliberação sobre sugestões de alteração na proposta 9 

de regimento do ProAmb: foram realizadas alterações no regimento, para que este possa contemplar 10 

as normas da resolução CEPE 5290. As alterações no regimento foram aprovadas por unanimidade e 11 

este foi enviado aos docentes para que possam ser dadas sugestões que serão avaliadas em reunião 12 

posterior; (2) Análise e deliberação sobre resolução de realização de defesa por videoconferência 13 

no ProAmb: a resolução que normatiza as defesas com participação de membro externo à distância no 14 

ProAmb foi aprovada por unanimidade, e entra em vigor a partir da data de aprovação; (3) Análise e 15 

deliberação sobre credenciamento docente: Após analise dos pareceres, o Colegiado deliberou pelo 16 

seu credenciamento do docente Antonio Sanches como Professor Colaborador do ProAmb, a partir de 17 

2018. Para oficializar seu vínculo com o Programa deverá ofertar, no segundo semestre de 2018, a 18 

disciplina proposta quando da solicitação de credenciamento; (4) Análise e deliberação sobre 19 

resolução que regulamenta a formação da comissão de bolsas na Pós-graduação na UFOP: 20 

eleição para representante discente e docente para a composição da comissão de bolsas do ProAmb 21 

será realizada e a posse ocorrerá em reunião posterior; (5) Análise e deliberação sobre proposta de 22 

banca de examinadora de defesa de dissertação: A banca examinadora da defesa da dissertação do 23 

aluno Paulo Henrique de Miranda Cordeiro, orientado pelo Prof. Dr. Bruno Eduardo Lôbo Baeta, foi 24 

aprovada por unanimidade. A banca será composta pelos professores: Prof. Dr. Héctor Javier Luna 25 

Wandurraga (professor da Universidad Antonio Nariño-Colombia), como membro externo e Prof. Dr 26 

Leandro Vinícius Alves Gurgel, como membro interno. A banca ocorrerá no dia 26 de março, às 14 27 

horas, e a participação do membro externo será via videoconferência. A banca examinadora do 28 

discente Thiago Ribeiro da Silva Nascimento, orientado pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro 29 

Fonseca, foi aprovada por unanimidade. A banca examinadora será composta pela Profa. Dra. Estela 30 

Maria Souza Costa Neves (Universidade Federal do Rio de Janeiro), e pelo Prof. Dr. José Claudio 31 

Junqueira Ribeiro (Escola Superior Dom Helder Câmara). A banca irá ocorrer no dia 04 de abril às 32 

09h30, na sala 53 do prédio do ProAmb/Sustentabilidade. Outros assuntos: a) Solicitação de 33 

prorrogação de prazo: após envio de nova justificativa, a prorrogação de prazo para o aluno de 34 

mestrado Ricardo Silva Coelho, orientado pela Profa. Dra. Mônica Teixeira foi aprovada, tendo sido 35 

concedidos mais três meses para a realização da defesa. Também foram aprovadas as solicitações de 36 

prorrogação de três meses do discente de mestrado Paulo Bernardo Neves e Castro, orientado pelo 37 

Prof. Dr. Hubert Roeser; e para o aluno de doutorado Gérman Marino Rivera Fernández, orientado 38 

pelo Prof. Dr. Alberto de Freitas Castro Fonseca, por mais seis meses, foram aprovadas por 39 

unanimidade. A coordenadora do curso informou que, conforme autorização anterior do Colegiado, 40 

foram concedidas após análise da justificativa, a prorrogação de prazo solicitada pelas discentes 41 

Rafaela Maria de Queiroz (seis meses) e Thaíssa Jucá Jardim Oliveira (três meses). b) Inclusão de 42 

coorientação: Foi aprovada a solicitação de inclusão do coorientador Prof. Dr. Leandro Vinícius 43 

Alves Gurgel na pesquisa do discente Adonai Bruneli de Camargos, orientado pelo Prof. Dr. Bruno 44 

Eduardo Lôbo Baêta.  45 
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Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Colegiado encerrou a reunião, às 12 horas. Para constar, 47 

lavrou-se a presente ata, que, aprovada, vai devidamente assinada.  48 

 49 

Profa. Dra. Aparecida Barbosa Mageste 50 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental  51 

Universidade Federal de Ouro Preto 52 


